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Despre acest document

Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:
▪ Păstraţi documentaţia pentru consultare ulterioară.
Public ţintă

18

▪ Ghid de referinţă pentru utilizator:
▪ Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informaţii de fond pentru
utilizare de bază și avansată
▪ Format: Fișiere digitale pe http://www.daikin.eu
Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
instalatorului.
Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.

2

Condiţii de utilizare

Înainte de a putea utiliza interfaţa Daikin PMS, trebuie să acceptați
Condiţiile de utilizare:
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii de utilizare.
Acești termeni și condiții ("Condiții de utilizare") reprezintă un acord
legal obligatoriu între dvs. ( "Dvs." sau "al Dvs.") și Daikin Europe
NV., o companie cu sediul social la Zandvoordestraat 300, 8400
Oostende, Belgia ("Daikin") în privința utilizării interfeţei Daikin PMS
("Software"), și reprezintă acordul complet între Daikin și Dvs.
Aceste Condiţii de utilizare înlocuiesc orice alte prevederi, termeni şi
condiţii stabilite de Dvs., iar drepturile părţilor vor fi, prin urmare,
reglementate exclusiv de prevederile, termenii şi condiţiile stabilite în
prezentul document.
Prin utilizarea Software-ului, Dvs. sunteţi de acord să respectaţi
termenii şi condiţiile din aceste Condiţii de utilizare. Dacă Dvs. nu
sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare, nu puteţi utiliza acest
Software în nici un mod.
Utilizarea Software-ului
Sub rezerva termenilor şi condiţiilor din aceste Condiţii de utilizare,
Daikin vă acordă o licenţă neexclusivă şi netransferabilă de utilizare
a Software-ului pe dispozitive cu un sistem de operare adecvat în
conformitate cu cele specificate de Daikin pentru a monitoriza şi
controla echipamentele Dvs. Daikin în ţara aleasă de Dvs. de pe
teritoriul EMEA.
Aceste Condiţii de utilizare nu acordă nici un drept de utilizare în alt
mod decât cel menţionat mai sus. Mai precis, vi se aduce la
cunoştinţă că sunt interzise în mod explicit redistribuirea, vânzarea,
închirierea sau exportul Software-ului în orice mod, fără aprobarea
scrisă din partea Daikin. Cu excepţia cazului în care aceste Condiţii
de utilizare prevăd o autorizare expresă în acest sens, Dvs. nu aveţi
dreptul de a copia, reproduce, modifica, transmite sau distribui
Software-ul, sau oricare parte a acestuia sau de a permite terţilor să
facă acest lucru. Dvs. nu veţi transmite informaţii privind Software-ul,
acest lucru fiind ilegal.
Nu trebuie să utilizați Software-ul nostru în nici un fel care cauzează
sau poate cauza daune site-ului sau afectarea disponibilității sau
accesibilității site-ului; sau în orice mod ilicit, ilegal, fraudulos sau
nociv, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilicită, ilegală,
frauduloasă sau nocivă. Nu trebuie să utilizați Software-ul nostru
pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau
distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice
spyware, virus informatic, cal troian, vierme sau alt software
informatic ostil.
Nu veți transmite despre Software nici o informație ilicită sau ilegală,
care încalcă drepturile legale ale oricăror terțe părți, și care este
susceptibilă să genereze o acțiune în justiție împotriva
Dumneavoastră, Daikin, sau a unei terțe părți (în fiecare caz,
conform oricărei legi în vigoare).

Utilizatori finali
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2 Condiţii de utilizare
Software-ul trebuie descărcat, instalat şi utilizat pe costul şi pe
cheltuiala Dvs., pe propriul Dvs. dispozitiv, în conformitate cu aceste
Condiţii de utilizare.
Înregistrarea contului
Pentru anumite funcții ale acestui Software este posibil să aveți
nevoie de înregistrarea prealabilă a unui cont. Software-ul nu este
avut în vedere pentru, și nu este destinat utilizării de către minori.
Minorii nu au voie să utilizeze Software-ul.
Daikin va considera orice utilizare a acestui Software ca fiind o
utilizare de către utilizatorul care a efectuat înregistrarea. Daikin nu
este în nici un caz răspunzător pentru daunele ce decurg din
utilizarea abuzivă sau greșită a conturilor înregistrate de către terțe
părți, ca urmare a gestionării incorecte de către Dvs. a contului dvs.
înregistrat.
Drepturi de autor
Daikin deţine sau este concesionar pentru toate drepturile de
proprietate (intelectuală) asupra Software-ului, şi asupra conţinutului
acestuia, iar Dvs. confirmați că nu dobândiți nici un drept în privința
acestor drepturi de proprietate intelectuală, exceptând cazul în care
acest lucru este prevăzut explicit în aceste Condiţii de utilizare.
Mărci comerciale/Mărci înregistrate
Toate Mărcile comerciale şi Mărcile înregistrate afişate prin
intermediul Software-ului (dacă este cazul), care aparţin Daikin în
prezent sau în viitor, sunt / vor fi proprietatea exclusivă a Daikin sau
sunt licenţiate societăţii Daikin sau afiliatului (afiliaţilor) acestuia.
Utilizarea de către Dvs. a Software-ului nu trebuie interpretată ca o
acordare, în mod indirect sau în alt mod a unei licenţe sau a unui
drept de a utiliza oricare mărci comerciale sau mărci înregistrate
afișate prin Software (dacă este cazul).
Exonerarea de garanţie
Daikin a compilat după știința sa conţinutul acestui Software (inclusiv
traducerile). Software-ul actual (şi conţinutul acestuia) a fost redactat
numai pentru informare şi nu reprezintă o ofertă angajantă pentru
Daikin. Daikin nu garantează că Software-ul este lipsit de erori.
Acest Software şi conţinutul său sunt furnizate "CA ATARE", fără
nici o garanţie de vreun fel - explicită sau implicită, inclusiv, dar fără
limitare la garanţia titlului de proprietate şi la garanţia de neîncălcare
sau la garanţii implicite de vandabilitate sau adecvare pentru un
anumit scop - privind completitudinea, disponibilitatea, acurateţea,
fiabilitatea Software-ului sau a conţinutului acestuia, precum şi a
produselor şi serviciilor prezentate în acesta.
Acest Software are limitări inerente, inclusiv dar fără limitare la
posibile defecte de proiectare şi erori de programare. Întregul risc
pentru calitatea şi funcţionarea Software-ului este suportat de Dvs. şi
este responsabilitatea Dvs. să vă asiguraţi că acesta funcţionează
conform necesităţilor Dvs., înainte de a-l utiliza în orice scop (altul
decât testarea acestuia).
Responsabilitate limitată
Când utilizaţi Software-ul, sunteţi de acord şi acceptaţi să faceţi asta
pe riscul Dvs. Sunteţi de acord că nu veţi formula în nici un caz
pretenţii faţă de Daikin sau societăţile asociate, în calitate de
angajat, subcontractant, agent, reprezentant, consultant, instalator
sau în altă calitate, pentru pierderi, daune, vătămări, prejudicii,
cheltuieli, întreruperi de activitate, pierderi de informaţii comerciale,
întreruperi ale activităţii de afaceri, defectarea calculatorului sau
defecţiuni care pot fi suferite de Dvs. sau de orice altă parte din orice
fel de cauză, care ar putea apărea în orice mod în legătură cu
utilizarea Software-ului şi a conţinutului acestuia, chiar şi în cazul în
care Daikin cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască existenţa riscului
de astfel de pierderi. În limita maximă permisă de legea în vigoare,
Daikin nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte,
generale, speciale, incidentale, punitive şi/sau secundare care
rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Software-ul şi/sau
din interpretarea conţinutului acestuia.
Despăgubire

Dvs. veţi despăgubi şi veţi exonera Daikin şi companiile afiliate de
răspundere față de orice pretenţii ce pot surveni în urma oricăror
pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de
activitate, pierderi de informaţii comerciale, întreruperi ale activităţii
de afaceri, defectarea calculatorului sau defecţiuni ce pot fi suferite
de Dvs. sau orice altă parte, drept consecinţă a oricărei acţiuni sau
omisiuni a Daikin sau a companiilor afiliate, indiferent dacă au
survenit sau nu din neglijenţă, decurgând din utilizarea de către Dvs.
a Software-ului şi a conţinutului acestuia sau din orice altă cauză,
indiferent de modul în care au survenit în legătură cu Software-ul.
Dumneavoastră veți proteja Daikin față de orice pretenții de
despăgubire pentru orice daune cauzate de terți, care ar putea
rezulta în urma utilizării acestui Software de către Dumneavoastră.
Modificările
Daikin îşi rezervă dreptul de a lansa noi versiuni ale Software-ului
(inclusiv modificări de funcţionalitate sau de interfaţă), care pot
înlocui versiunile anterioare ale Software-ului, sau de a actualiza
conţinutul Software-ului la anumite intervale, la discreţia exclusivă a
Daikin şi fără notificare prealabilă.
Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica din timp în timp aceste
Condiții de utilizare la discreţia exclusivă a Daikin şi fără notificare
prealabilă. Este responsabilitatea Dvs. să vă informaţi cu privire la
aceste Condiții de utilizare în vigoare la data accesării şi utilizării
acestui Software.
Protecţia datelor
Dacă este cazul, Daikin colectează numai datele Dvs. personale
când alegeţi să descărcaţi și să utilizaţi Software-ul, demonstrând
astfel interes pentru conţinutul acestuia şi, în consecinţă, datele Dvs.
personale ar putea fi puse la dispoziţia membrilor departamentului
nostru de marketing sau a responsabililor pentru marketing ale
filialelor noastre, și/sau a distribuitorilor independenți din teritoriul
EMEA, şi alocate de aceştia pentru a vă ţine la curent cu Software-ul
sau conţinutul său, şi/sau pentru a utiliza datele pentru analize
anonime în scop de marketing sau de vânzări, cum ar fi măsurarea
utilizării Software-ului după ţară/locaţie geografică. Noi nu vom
utiliza datele Dvs. personale în alte scopuri.
Daikin va acţiona ca un controlor al acestor date personale şi va
respecta în orice moment legea din Belgia din 8 decembrie 1992
privind protecţia datelor personale în legătură cu procesarea datelor
personale, cu modificările ulterioare ("Legea belgiană privind
protecţia datelor personale"), precum şi normele sale de aplicare.
În conformitate cu Legea belgiană privind protecţia datelor
personale, aveţi dreptul de a accesa şi de a rectifica datele
personale aferente Dumneavoastră. Dacă doriţi să exercitaţi oricare
dintre aceste drepturi, puteţi face acest lucru gratuit, cu o cerere
trimisă prin e-mail la info@daikineurope.com.
Software-ul nu înregistrează sau transmite date despre client,
cameră sau unitate în afara rețelei gestionate a clădirii/hotelului.
Astfel, Daikin nu răspunde de exportul datelor locale stocate în afara
rețelei gestionate a hotelului/clădirii de către terțe părți sau tehnologii
externe (de ex., conexiuni VPN, acces la distanță, …).
Dvs. aveți dreptul de a vă șterge datele personale utilizând
Software-ul. După ce ați șters datele Dvs. personale, datele Dvs. vor
mai fi disponibile în fișierele jurnal sau în copiile de rezervă pe o
perioadă de timp limitată.
Prin prezenta, sunteți de acord ca DENV să utilizeze datele Dvs.
personale în conformitate cu aceste Condiţii de utilizare și să
partajeze aceste date cu orice entitate aparținând grupului Daikin,
sau cu alte părți, cu condiția ca Daikin să asigure respectarea
cerințelor necesare pentru protecția datelor și luarea măsurilor de
siguranță tehnice și organizatorice pentru a împiedica divulgarea sau
prelucrarea necorespunzătoare sau ilegală a datelor Dvs. personale,
sau pierderea accidentală, sau distrugerea sau deteriorarea datelor
personale.
Prin prezenta, Dvs. confirmați și consimţiți ca Daikin să poată
transfera datele Dvs. personale în afara EEA și să utilizeze serviciile
de Cloud Computing pentru stocarea datelor dvs. personale. Daikin
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3 Instalarea
va utiliza tehnologii de securitate comerciale rezonabile (precum
criptarea, protecția prin parolă și protecția cu firewall) pentru a vă
proteja datele personale împotriva dezvăluirii neautorizate. Daikin va
fi răspunzătoare numai dacă s-a stabilit final, legal, că nu a luat
măsuri comerciale rezonabile pentru a vă proteja datele personale
împotriva dezvăluirii neautorizate.
Alte prevederi
Prevederile acestor Condiţii de utilizare se aplică şi produc efecte şi
asupra succesorilor legali, administratorilor, reprezentanţilor legali şi
mandatarilor Dvs. autorizaţi.
Exceptând cazul în care prezentul document conţine prevederi
contrare exprese, dacă oricare prevedere din aceste Condiţii de
utilizare este considerată incorectă sau inaplicabilă, invalidarea sau
inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta celelalte

3

Instalarea

3.1

Prezentarea sistemului

3.1.1

Descrierea sistemului

prevederi din aceste Condiţii de utilizare şi toate prevederile care nu
sunt afectate de invalidare sau inaplicabilitate vor rămâne în vigoare
şi îşi vor produce efectele. În astfel de cazuri, Dvs. sunteţi de acord
să încercaţi să înlocuiţi fiecare prevedere incorectă sau inaplicabilă
cu o prevedere valabilă sau aplicabilă, echivalentă în cea mai mare
măsură posibilă cu obiectivele şi intenţia prevederii incorecte sau
inaplicabile.
Valabilitatea şi interpretarea acestor Condiţii de utilizare vor fi
guvernate de legislaţia din Belgia şi orice pretenţie care rezultă din
aceste Condiţii de utilizare va fi adresată exclusiv instanţelor din
Bruxelles.
Informaţii de contact
Pentru informaţii suplimentare sau întrebări, vă rugăm să ne
contactaţi la info@daikineurope.com

Interfață PMS Daikin este o interfață între un sistem de gestionare a hotelului și sistemele Daikin de încălzire, ventilaţie climatizare, care
permite economisirea energiei, automatizarea acțiunilor umane și îmbunătățirea experienței clienților hotelului.

Cod de culori:
• Active Oracle PMS
• Software Daikin
• Sistem de încălzire, ventilare
si climatizare Daikin

Opera PMS

(Property Management System)

Server de
înregistrare

Daikin PMS
Interface

Sistem de
încălzire, ventilare
si climatizare
Daikin

INFORMAŢII
Interfața PMS trimite setări la o unitate interioară de
cameră numai când există o prezentare la, sau o plecare
de la hotel, ori un declanșator pentru încălzirea/răcirea
preliminară. În orice moment, clientul din camera de hotel
sau managerul de la recepția hotelului pot schimba aceste
setări.
Funcția de comutare automată iTM poate schimba modul
de funcționare și valoarea de referință în plus față de
setările interfeței PMS.
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3 Instalarea
3.1.2

Exemplu: integrarea pe PC extern

Interfaţă de
utilizator bazată
pe browser

Interfață de utilizator bazată pe Web care
rulează pe orice alt PC din rețea.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

FXDQ-A

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

IFC8
Conector
IFC8
conector
IFC8
conector

P1/P2

FXDQ-A

DCM007A51

Telecomandă

HTTP

Daikin PC
FIAS

Interfaţa
Daikin PMS

Interfețe software

3.1.3

Exemplu: integrarea pe Server de integrare furnizor

Interfaţă de
utilizator bazată
pe browser

Interfață de utilizator bazată pe Web
care rulează pe orice alt PC din rețea.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

DCM007A51

P1/P2

FXDQ-A
FXDQ-A
Telecomandă

IFC8
Conector
conector
IFC8
FIAS
HTTP

Interfaţa
Daikin PMS

Interfețe software
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3 Instalarea
3.2
3.2.1

Înainte de instalare

INFORMAŢII

Cerințe pentru locul de instalare

Se recomandă utilizarea portului numărul 80 pentru
interfața web iTM și portului numărul 8081 pentru interfața
Web I/F iTM.

▪ Pot fi conectate maxim 5 controlere iTM (DCM601A51) .
INFORMAŢII

▪ Fiecare controler iTM are versiunea de firmware v1.23 sau
ulterioară
▪ Fiecare controller iTM are funcția de interfață web (DCM007A51)
activată

Consultați manualul utilizatorului iTM (DCM601A51) pentru
a găsi informațiile necesare pentru controler.
6

▪ Fiecare controler iTM are o conexiune directă sau indirectă la
rețea.

Cele 2 câmpuri din partea de jos a fișei de informații pot fi
utilizate pentru a nota datele de acreditare ale contului de
administrare. Aceste date de acreditare vor fi create în timpul
primilor pași ai configurării interfeței.

INFORMAŢII
Aveți grijă ca iTM care este controlat de interfața PMS să
fie configurat ca principal în rețeaua DIII.

3.3

Instalarea software-ului interfeței
Daikin PMS

3.3.1

Compatibilitatea

INFORMAŢII
Se recomandă să se elimine sau să se dezactiveze
programele în iTM. Programarea poate cauza conflicte cu
setările interfeței PMS.

3.2.2

Pentru completarea fișei de informații

Compatibilitatea Oracle PMS
▪ Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03
e10, v5.0.05.00 și ulterioare
▪ Oracle Suite 8 versiunea fără cheie.

Cerinţă preliminară: Tipăriți fișa de informații. Fișa de informații se
găsește la sfârșitul acestui document (a se vedea " Interfaţa Daikin
PMS – fişă de informații" la pagina 18).

Compatibilitatea platformei PC
▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 și 10

1

Cereți Oracle să configureze un conector IFC8 și notați Adresă
IP și numărul portului acestui conector IFC8.

▪ Microsoft Server 2012 și 2016.

2

Preluați Adresă IP a PC-ului de instalare (pe care va fi instalată
Interfață PMS Daikin) și notați-o pe fișa de informații.

▪ Google Chrome v58 sau o versiune ulterioară (browser preferat)
▪ Internet Explorer v11

INFORMAŢII
Software-ul Interfață PMS Daikin poate fi instalat pe
serverul de integrare furnizor Oracle, sau pe un PC
separat.
Opțiunea preferată este utilizarea unui PC separat pentru a
preveni interferența cu software-ul Oracle.
3

Verificați dacă următoarele porturi sunt disponibile pe PC-ul de
instalare:
▪ Portul HTTP cu numărul 3000
▪ Portul Web Socket cu numărul 3456

PC-ului

de

instalare

nu

INFORMAŢII
Dacă este necesar, rulați instrumentul gratuit TCPView de
la Microsoft pe PC pentru a verifica dacă anumite numere
de port sunt disponibile.
4

5

Dacă ambele porturi sunt libere notați-le în fișa de informații.
Dacă un port nu este liber, vedeți "3.3.3 Modul demo" la
pagina 7 despre modul de a modifica aceste porturi implicite.
Contactați asistența IT sau distribuitorul pentru a vă ajuta la
aceste schimbări.
Colectați și notați următoarele informații pentru fiecare controler
iTM (DCM601A51):
▪
▪
▪
▪
▪

Versiunea firmware (minim v1.23)
Număr port
Număr port
Nume utilizator interf. Web
Parolă interf. Web

▪ Mozilla Firefox v54 sau o versiune ulterioară
▪ Rezoluție minimă a browserului: 1024 pixeli pe lățime cu 600 pixeli
pe înălțime.
Compatibilitatea iTM
▪ Compatibil cu iTM 2 (DCM601A51) numai cu versiunea firmware
v1.23 sau ulterioară
▪ Opțiunea de interfață Web I/F HTTP (DCM007A51) TREBUIE să
fie instalată.
Compatibilitatea cu interiorul

NOTIFICARE
Asigurați-vă că firewall-ul
blochează aceste porturi.

Compatibilitatea browserului

▪ Interfața PMS este compatibilă cu unitățile "Interioară",
"Hydrobox" și "Ventilator" controlate de iTM. În funcție de
capacitățile unei unități interioare, vor fi disponibile pentru
selectare anumite moduri de funcționare și de ventilator. Unitățile
exterioare conectate la iTM sunt compatibile numai pentru a citi
temperatura exterioară.

3.3.2

Pentru a instala software-ul

1

Descărcați cea mai recentă versiune a "Daikin PMS
Interface.exe" de pe my.daikin.eu (acces permis numai pentru
Daikin Installers).

2

Salvați fișierul pe PC-ul pe care va fi utilizat software-ul
interfeței. Executabilul poate fi pornit din orice director, dar se
recomandă crearea unui director dedicat (de ex., D:
\Daikin_PMS_Interface ).

3

Porniți "Daikin PMS Interface.exe" pentru prima dată.
Rezultat: Apare o fereastră de comandă neagră care afișează
"DEMO" urmată de Adresă IP și portul pentru conectarea la
aplicație:

Ghid de referinţă pentru utilizator
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3.4

Configurarea iniţială

3.4.1

Pentru a trece prin configurarea inițială a
interfeței

Creare cont de administrator
Configuraţie
Creare cont de administrator
Limbă

Nume utilizator

4

Mergeți la pagina: http://localhost:3000 de pe PC-ul de instalare
sau http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Adresă IP și portul PC-ului de
instalare) de pe oricare alt PC din rețea.

Parolă

Confirmare parolă

Rezultat: Apare ecranul de conectare. În modul demo pot fi
utilizate oricare date de acreditare pentru a vă conecta.
Adăugați această pagină la preferințele browserului dvs.

3.3.3

Modul demo

Următor

1

Descriere

Selectați limba pe care doriți să o utilizați cu contul de
administrator.
INFORMAŢII

În mod implicit, aplicația rulează în modul demo. Aplicația demo este
o reprezentare grafică a software-ului. Unele funcționalități nu
funcționează corect, întrucât lipsește hardware-ul extern.
Pentru funcționarea corectă a interfeței, modul demo trebuie oprit. A
se vedea procedura de mai jos despre cum se iese din modul demo.
Comportamentul acestui mod demo nu este detaliat în continuare,
întrucât nu este întotdeauna în conformitate cu manualul de utilizare
din cauza absenței efective a hardware-ului.
Pentru a ieși din modul demo
1

Opriți "Daikin PMS Interface.exe".

2

Mergeți la directorul %AppData%\Daikin.

3

Editați fișierul "config.json" și schimbați opţiunea demo de la
"true" la "false" (de ex. {"demo": false, …).

4

Salvați modificările.

5

Reporniți aplicația "Daikin PMS Interface.exe".

Limba selectată definește numele implicite, precum
numele complet al administratorului, numele profilului și
camera implicită "Dormitor".
2

Introduceți un Nume utilizator pentru acest cont.

3

Introduceți o Parolă pentru acest cont.

4

Confirmaţi Parolă.

5

Faceți clic pe butonul "Următor" pentru a trece la pasul următor.

Notați aceste date de acreditare ale administratorului în fișa de
informații așa cum este explicat în "3.2.2 Pentru completarea fișei de
informații" la pagina 6.
Conectare la controlerele Daikin
Configuraţie
Conectare la controlerele Daikin
Introduceți adresa IP și numărul portului controlerului Daikin pe care doriți să-l conectați

Controler

1:

INFORMAŢII
În același fișier "config.json" puteți modifica opțiunile "port"
și "ws-port" care definesc porturile implicite utilizate de
interfața PMS. Contactați asistența IT înainte de a modifica
aceste opțiuni.
Pentru a deschide aplicația

Adăugare controler

Testare conexiune

Următor

6

Introduceți adresa IP și numărul portului controlerului Daikin pe
care doriți să-l conectați.

▪ http://localhost:3000 de pe PC-ul de instalare

7

Introduceți iTM Nume utilizator interf. Web.

▪ sau http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (adresa IP și portul PC-ului de
instalare) pe oricare alt PC din rețea.

8

Introduceți iTM Parolă interf. Web.

Cu un browser (preferabil Chrome), mergeți la pagina:

INFORMAŢII
Adresă IP și portul controlerului iTM pot fi găsite pe
interfața utilizatorului dispozitivului (Listă meniuri > Setările
sistemului > Reţea). Consultaţi manualul de exploatare al
controlerului iTM pentru informații suplimentare.
9

Faceţi clic pe butonul "Testare conexiune".
Rezultat: Bara de stare a conexiunii din partea stângă a
detaliilor controlerului indică starea conexiunii.

Există 3 posibilități:
▪ Gri: conexiune nedefinită
▪ Verde: conexiune OK
▪ Roșu: conexiunea NU este OK. Sub detaliile controlerului apare
un mesaj de eroare.
Ghid de referinţă pentru utilizator
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Interfață PMS Daikin

Configuraţie
Conectare la controlerele Daikin

Administrator

Toate încăperile

Manual

Auto

Căutare …

Introduceți adresa IP și numărul portului controlerului Daikin pe care doriți să-l conectați

Controler

1:

Controler

2:

Adăugare controler

Testare conexiune

Următor

10 Dacă este necesar, faceți clic pe "Adăugare controler" pentru a
adăuga până la 5 controlere iTM.
Cerinţă preliminară: Toate controlerele TREBUIE să aibă o bară de
stare verde.
11 Faceți clic pe butonul "Următor" pentru a trece la pasul următor.
Conectarea la serverul PMS

3.4.3

Starea conexiunii

Descriere
Interfață PMS Daikin depinde de conexiunile cu controlerul(ele) iTM
și serverul Opera PMS.
Starea acestor conexiuni poate fi verificată cu pagina Starea
conexiunii.

Configuraţie
Conectare la PMS

Pagina Starea conexiunii

Introduceți adresa IP și numărul portului serverului PMS
Opera PMS:

Pentru a merge la pagina de stare a conexiunii:
1
Testare conexiune

Înapoi

Alegeți "Starea conexiunii" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Starea conexiunii":

Salvare

Starea conexiunii

12 Introduceți adresa IP și numărul portului serverului PMS
(consultați fișa de informații completată anterior).

Conexiune la interfața utilizatorului (browser)

Conexiune la controlerele Daikin

13 Faceţi clic pe butonul "Testare conexiune".
Rezultat: Bara de stare a conexiunii din stânga detaliilor
serverului Opera PMS indică starea conexiunii.

Conexiune la PMS

Există 2 posibilități:

Repornire controlere

Configurație interfață

▪ Verde: conexiune OK
▪ Roșu: conexiunea NU este OK.
Cerinţă preliminară: Serverul Opera PMS TREBUIE să aibă o bară
de stare verde.
14 Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva setările de mai
sus.
Rezultat: Apare ecranul Conectare și se afișează o confirmare
a salvării pentru câteva secunde.

3.4.2
1

Pentru conectare

Introduceți datele de acreditare ale contului de administrator (a
se vedea fișa de informații de mai jos).

Nume utilizator
Parolă

Reconfigurarea interfețelor
Numai pentru administratori: faceți clic pe butonul "Configurație
interfață" pentru a reconfigura interfețele.

4

Configurare

4.1

Configuraţie

4.1.1

Profile

Descriere
Implicit, sunt definite 2 profiluri pentru anumite condiții de exterior
(intervale de temperatură). Aceste profiluri pot fi folosite de exemplu
pentru "iarnă" și "vară".
INFORMAŢII
Dacă este necesar numai 1 profil: configurați doar "Profil 1"
și selectați "Manual" și "Profil 1" pe tabloul de bord.
Profilurile sunt legate de setările de tip cameră și pot fi selectate
manual sau automat (a se vedea "5.1.1 Prezentarea tabloului de
bord" la pagina 14). Aceasta înseamnă că setările unității pot diferi
în funcție de temperatura exterioară.

2

Selectați limba care va fi utilizată cu acest utilizator.

3

Faceţi clic pe butonul "Conectare".

Rezultat: Apare pagina "Tablou de bord":

Când sunteți în modul "Auto", profilul este selectat automat în funcție
de temperatura medie la unitatea (unitățile) exterioară(e).
Implicit, sunt disponibile 2 profiluri: Profil 1 și Profil 2.
▪ Setările Profil 1 sunt utilizate dacă temperatura din exterior este
mai mare decât valoarea din câmpul situat între cele 2 profiluri.
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▪ Setările Profil 2 sunt utilizate dacă temperatura din exterior este
mai mică decât, sau egală cu valoarea din câmpul situat între cele
2 profiluri.
Aceste profiluri se aplică tuturor tipurilor de camere și pot fi
redenumite în funcție de preferințe. De ex., "Profilul 1" de mai jos se
redenumește "Summer" și "Profil 2" "Winter".
Pagina profilurilor

Pentru a șterge profiluri
1

Faceți clic pe pictograma
șterge.

de lângă o temperatură pentru a o

Rezultat: Temperatura selectată împreună cu profilul de jos sunt
eliminate.

4.1.2

Tipuri de cameră

Pentru a merge la pagina profilurilor:
1

Descriere

Alegeți "Configuraţie" din meniul principal.

Diferite tipuri de camere (de ex Dormitor, sală de ședințe, ...) pot
necesita setări de confort diferite. Utilizarea tipurilor de camere
permite configurarea diferitelor setări pentru fiecare tip și, într-o
etapă ulterioară, aplicarea acestora la camere.

Rezultat: Apare pagina "Profile":
Administrator

Interfață PMS Daikin
Configuraţie

Administrator

- Profile

Tipul implicit de cameră este "Dormitor" tradus în limba selectată în
timpul configurării inițiale a software-ului. Acest tip de cameră nu
poate fi șters, dar poate fi redenumit.

Profile
Tipuri de încăpere
Încăperi

Se recomandă să începeți editarea setărilor tipului de cameră
implicit înainte de a adăuga tipuri suplimentare de camere. Aceasta
reduce timpul total de configurare, deoarece este folosit ca bază în
timpul creării unui nou tip de cameră.
Pagina tipurilor de cameră
Pentru a accesa pagina tipurilor de cameră:
Anulare

Adăugare temperatură

Salvare

1

Alegeți "Configuraţie" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Profile".

INFORMAŢII

2

Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade
Celsius.

Alegeți "Tipuri de încăpere" în stânga ecranului.

Rezultat: Apare pagina "Tipuri de încăpere".
Interfață PMS Daikin

Pentru a adăuga profiluri

Configuraţie

Administrator

- Tipuri de încăpere
Tip încăpere

Configuraţie

Acțiuni

Profile

Administrator

Interfață PMS Daikin

Administrator

Tipuri de încăpere

- Profile

Încăperi
Profile
Tipuri de încăpere
Încăperi

Profil

3
Adăugare tip încăpere

Anulare

Adăugare temperatură

1

Salvare

Faceți clic pe butonul "Adăugare temperatură" pentru a adăuga
o temperatură și, prin urmare, și un profil.
Rezultat: În partea de sus se adaugă o temperatură de
comutare suplimentară iar în partea de jos se adaugă un profil
nou.

Pentru a redenumi tipuri de camere
1

Faceți clic pe pictograma

de lângă tipul de cameră.

2

Tastați numele nou în câmpul de text.

3

Faceți clic pe pictograma

pentru a salva numele nou.

Rezultat: Tipul de cameră este redenumit.

Pentru a edita setările de tip cameră

INFORMAŢII
Pot fi definite și configurate până la 4 valori ale
temperaturii de comutare, rezultând 5 profiluri.
2

Modificați temperaturile
temperaturi.

cu

ajutorul

săgeților

de

3

Redenumiți, dacă este necesar, numele profilului în caseta de
text.

1

Faceți clic pe pictograma

de lângă tipul de cameră.

Rezultat: Apare următorul ecran:

lângă

INFORMAŢII
Numele profilului și tipului camerei NU sunt traduse în mod
automat în cazul selectării unei alte limbi la autentificare.
4

Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva profilurile sau pe
"Anulare" pentru a reveni la ultimele setări de profil salvate.
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Interfață PMS Daikin
Configuraţie

Nume

Administrator

Pictograme Descriere

- Dormitor
Înscriere

Retragere

Mod

Preîncălzire/prerăcire

Mod de încălzire

Profile

Setări
Tipuri de încăpere
PORNIT/OPRIT

Încăperi

Mod

Ventilator

Temperatură de referință

Mod de răcire

Limitele valorii de referinţă

Mod automat

Răcire

Încălzire

PORNIT/OPRIT
Mod de funcționare

Anulare

2

3

Mod ventilator

Salvare

Selectați profilul (colțul din dreapta sus al ecranului) ale cărui
setări trebuie editate.

Configurați setările pentru opțiunea "Înscriere" a tipului de
cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe informații
despre setări.
Rezultat: Aceste setări se aplică atunci când este selectată o
cameră de acest tip și când profilul selectat este activ.

4

Mod dependent

D

Restricții

Configurați setările pentru opțiunea "Retragere" a tipului de
cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe informații
despre setări.

Ventilator

Turaţie ventilator

Temperatură de
referință

Temperatura dorită

Limitele valorii de referinţă
Limitele valorii de referinţă
Încălzire

Răcire

Rezultat: Aceste setări se aplică atunci când o cameră de
acest tip este verificată și când profilul selectat este activ.
5

Configurați setările pentru opțiunea "Preîncălzire/prerăcire" a
tipului de cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe
informații despre setări.
Rezultat: Aceste setări sunt aplicate atunci când o cameră de
acest tip este încălzită sau răcită în prealabil și când profilul
selectat este activ.

6

Limitele de referință împiedică oaspeții să seteze temperaturi care ar
putea supraîncărca unitatea sau care sunt dăunătoare mediului
înconjurător. Setați limitele superioară și inferioară atât pentru modul
de răcire, cât și pentru modul de încălzire.

Repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 2 pentru
toate celelalte profile. Selectați profilurile în colțul din dreapta
sus al ecranului.

INFORMAŢII
Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade
Celsius.

INFORMAŢII
Derulați în jos și salvați setările noi înainte de a părăsi
pagina.

Prezentarea setărilor unității

Restricții
Restricții

PORNIT/OPRIT
Mod de funcționare

Setări
Nume

Unitatea va fi "PORNIT".

▪ PORNIT/OPRIT: când această casetă de selectare este bifată,
telecomanda din cameră nu poate fi utilizată pentru a porni sau
opri aparatul.

Unitatea va fi "OPRIT".

▪ Mod de funcționare: când această casetă de selectare este bifată,
telecomanda din cameră nu poate fi utilizată pentru a schimba
modul de funcționare.

Pictograme Descriere

PORNIT/OPRIT
I

0

Pornire preîncălzire/prerăcire
Pornire preîncălzire/prerăcire

Modificați ora de începere a încălzirii/răcirii preliminare selectând
orele sau minutele, apoi utilizați cursoarele sus/jos sau introduceți o
valoare.
Ora de pornire va fi utilizată când este activată încălzirea/răcirea
preliminară (a se vedea "5.2.2 Pentru a activa/dezactiva încălzirea/
răcirea preliminară" la pagina 15).
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Asigurați-vă că localizați în timp acest moment înainte de ora de
prezentare a acestui tip de cameră.

Interfață PMS Daikin

Administrator

Încăperi de legătură și unități
Încăperi legate de unități

Încăperi PMS

NOTIFICARE

Căutare …

Conectare

Unități Daikin

Dormitor

Căutare …

Dacă schimbați ora programată de încălzire/răcire
preliminară, asigurați-vă că este identică pentru un profil
(vara, iarna, ...) acest lucru fiind necesar pentru a asigura
programarea fiabilă a încălzirii/răcirii preliminare. Ora
implicită este setată la 12:00 pentru toate anotimpurile.

Pentru a adăuga tipuri de camere
1

Faceți clic pe butonul "Adăugare tip încăpere" pentru a adăuga
un profil.
Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:
INFORMAŢII

Adăugare tip încăpere

În timpul primei configurări, coloana "Camere PMS" va fi
goală deoarece încăperile PMS nu sunt încă importate de
pe serverul Opera PMS.

Nume

Copiere de la tipul existent de încăpere
Dormitor

2

Selectați Actualizați baza de date PMS din meniu.
Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

Creare

Anulare

Actualizați baza de date PMS

2

Introduceți un nume pentru tipul de cameră (de ex., sală de
ședințe, cameră de depozitare, ...).

Doriţi să actualizați baza de date PMS?

INFORMAŢII
Numele profilului și tipului camerei NU sunt traduse în mod
automat în cazul selectării unei alte limbi la autentificare.
3

Selectați un tip de cameră existent de la care să copiați setările.

4

Faceți clic pe butonul "Creare" pentru a salva tipul de cameră
sau "Anulare" pentru a abandona.

Da

3

Nu

Faceţi clic pe "Da".

Rezultat: În timpul actualizării, până la popularea coloanei din
stânga se afișează o animație și un text informativ:
Interfață PMS Daikin

Pentru a șterge tipurile de camere

Încăperi PMS

Fiți sigur 100% înainte de a șterge un tip de cameră, deoarece nu
există nici o revocare disponibilă cu excepția procedurilor externe de
backup.
1

Faceți clic pe pictograma

Administrator

Încăperi de legătură și unități

Căutare …

Încăperi legate de unități
Conectare

Unități Daikin

Dormitor

Căutare …

pentru a șterge un tip de cameră.

NOTIFICARE
Tipul de cameră nu poate fi șters dacă tipul respectiv este
încă alocat unei camere sau mai multor camere.
2

Confirmați ștergerea tipului de cameră făcând clic pe "Da"sau
renunțați făcând clic pe "Nu".

4.2

Crearea legăturilor între camere și
unități

Descriere
Utilizați această pagină pentru a crea o legătură între fiecare cameră
PMS și unitatea de aer condiționat din această cameră.
Pagina profilurilor
Pentru a merge la pagina de legătură:
1

Alegeți "Încăperi de legătură și unități" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina de legătură:

INFORMAŢII
O reîmprospătare a bazei de date PMS este necesară
numai după o închidere îndelungată a aplicației sau când o
nouă cameră lipsește din listă.
INFORMAŢII
Ca recomandare de la Oracle, este nevoie de cel puțin 2
minute după efectuarea conexiunii la PMS înainte de a
putea încărca sau reîncărca baza de date PMS. Ca regulă
generală, durează 2 minute după conectarea cu un cont de
administrator.
INFORMAŢII
Încărcarea bazei de date depinde de numărul de camere,
dar poate dura până la 2 minute pentru un hotel mare.
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Interfață PMS Daikin

INFORMAŢII
Configuraţie

În partea de sus a listelor camerelor și unităților poate fi
găsită o funcție de căutare.

Administrator

- Încăperi
Tip încăpere

Încăperi
Profile
Tipuri de încăpere

Se poate căuta o parte a unui cuvânt sau un număr pentru
a scurta lista.

4.2.1

Încăperi

Pentru a lega camerele și unitățile

1

Selectați o cameră de hotel la stânga.

2

Selectați o unitate de climatizare din dreapta.

3

Selectați un tip de cameră.

4

Faceți clic pe "Conectare" pentru a atribui unitatea de
climatizare camerei hotelului.

Rezultat: Camera de hotel și unitatea de climatizare sunt acum
conectate. Această legătură este afișată într-o listă în coloana din
mijloc.

Anulare

4.3.1

Pentru a atribui tipuri de camere
Interfață PMS Daikin

Configuraţie

NOTIFICARE

Salvare

Administrator

- Încăperi
Tip încăpere

Încăperi
Profile

După conectarea unei camere la o unitate, așteptați până
când camera și unitatea corespunzătoare din coloana din
stânga și dreapta sunt deselectate, înainte de a selecta
camera și unitatea următoare.

Tipuri de încăpere
Încăperi

INFORMAŢII
De fiecare dată când o cameră este legată de o unitate
exterioară, apare pentru scurt timp mesajul "Comanda
OPRITĂ".
Anulare

4.2.2

Pentru a merge la pagina de legătură:
1

2

1

INFORMAŢII

Rezultat: Apare pagina de legătură.

Este disponibilă o funcție de căutare pentru a găsi o
cameră pe listă.

Faceți clic pe pictograma
mijloc.

4.3

de lângă linkul din lista coloanei de

Camere

Este posibil să căutați o parte a unui cuvânt/număr pentru
a scurta lista.
2

Selectați tipul de cameră din meniul derulant.

3

Repetați pașii anteriori pentru alte camere dacă este necesar.

4

Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva toate modificările
sau pe "Anulare" pentru a reveni la ultima configurație salvată.

Descriere
Nu pot fi adăugate, redenumite sau eliminate camere. Totuși, tipul
de cameră atribuit fiecărei camere poate fi modificat aici. Pentru
rapiditate, se recomandă atribuirea tipurilor de camere la pagina
"4.2 Crearea legăturilor între camere și unități" la pagina 11.
NOTIFICARE
Căutați câmpurile "Tip de cameră" care sunt goale.
Selectați un tip de cameră pentru oricare câmp care este
gol.
Pagina Încăperi
Pentru a merge la pagina camerelor:
Alegeți "Configuraţie" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Profile".
2

Localizați camera pe listă.

Alegeți "Încăperi de legătură și unități" din meniul principal.

Rezultat: Legătura este eliminată din lista din coloana de mijloc
și din tabloul de bord.

1

Salvare

Pentru a elimina o legătură

Alegeți "Încăperi" în stânga ecranului.
Rezultat: Apare pagina "Încăperi":

4.4

Gestionarea utilizatorilor

Se recomandă ca fiecare utilizator să-și aibă propriul cont de
utilizator pentru conectarea la interfață.
Sunt disponibile două niveluri de cont: rol de administrator și rol de
utilizator. Rolul de administrator are acces la toate elementele din
meniu, în timp ce un rol de utilizator poate vedea doar următoarele
elemente:
▪
▪
▪
▪

Preîncălzire/prerăcire,
Starea conexiunii,
Deconectare,
Comandă oprire.

Gestionarea utilizatorilor include adăugarea, eliminarea și editarea
conturilor de utilizator.
INFORMAŢII
Parolele nu pot fi modificate în mod direct. Pentru a
modifica parola unui utilizator, eliminați-o mai întâi și apoi
adăugați din nou contul de utilizator pentru a defini o
parolă nouă.
Contul de administrator nu poate fi șters și rolul de
administrator nu poate fi modificat.

Ghid de referinţă pentru utilizator
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4 Configurare
4.4.1

Interfață PMS Daikin

Pentru a adăuga utilizatori

Pentru a merge la pagina de Gestionare utilizatorilor:
1

Administrator

Gestionare utilizator
Nume complet

Nume utilizator

Rol

Editare

Ştergere

Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.
Adăugare utilizator

Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor:
Interfață PMS Daikin

Administrator

Gestionare utilizator
Nume complet

Nume utilizator

Rol

Editare

Ştergere

Adăugare utilizator

2

Faceți clic pe pictograma

pentru a edita contul de utilizator.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:
Editare utilizator
Nume

2

Faceți clic pe butonul "Adăugare utilizator" pentru a adăuga un
cont de utilizator.

Rol

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

Nume utilizator

Utilizator

Adăugare utilizator
Nume complet

Salvare
Rol

3

Anulare

Editați unul sau mai multe dintre următoarele câmpuri:
▪ Nume,
▪ Rol,
▪ Nume utilizator.

Nume utilizator

Parolă

4

Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva modificările sau
pe "Anulare" pentru a abandona.

Confirmare parolă

INFORMAŢII
Creare

Parolele nu pot fi modificate în mod direct. Pentru a
modifica parola unui utilizator, eliminați-o mai întâi și apoi
adăugați din nou contul de utilizator pentru a defini o
parolă nouă.

Anulare

3

Introduceţi numele complet.

4

Selectați rolul.

5

Introduceți numele de utilizator, care apare în ecranul de
conectare.

6

Introduceți o parolă pentru a fi utilizată cu acest cont.

4.4.3

7

Reintroduceți parola pentru confirmare.

Pentru a merge la pagina de Gestionare a utilizatorilor:

8

Faceți clic pe butonul "Creare" pentru a salva contul de utilizator
sau pe "Anulare" pentru a abandona.

4.4.2

Pentru editarea utilizatorilor

Contul de administrator nu poate fi șters și rolul de
administrator nu poate fi modificat.

1

Pentru a elimina un utilizator

Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor.

2

Faceți clic pe pictograma

de lângă utilizator.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:
Pentru a merge la pagina de Gestionare a utilizatorilor:
Eliminare utilizator

1

Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.

Sunteţi sigur?

Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor.

Da

3

Nu

Faceți clic pe butonul "Da" pentru a elimina contul de utilizator
sau pe "Anulare" pentru a abandona.

Ghid de referinţă pentru utilizator
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5 Funcţionarea

5

Nume

Funcţionarea

Pictograme Descriere
Unitatea va fi "ON"

PORNIT/OPRIT
I

5.1

Tablou de bord

5.1.1

Prezentarea tabloului de bord

Unitatea va fi "OFF"
0

Dacă este necesar, mergeți la vizualizarea tabloului de bord prin
alegerea opțiunii "Tablou de bord" din meniul principal. Vizualizarea
tabloului de bord poate fi accesată și făcând clic pe sigla Daikin din
colțul din stânga sus al ecranului.

Temperatura din
interior

Temperatură efectivă în interior

Fereastra browserului poate fi scalată (Ctrl+rotița de derulare),
totuși, cea mai bună potrivire trebuie realizată în mod normal la
scalarea de 100%.

Temperatură de
referință

Temperatura dorită

Mod

Mod de încălzire

Pe tabloul de bord, fiecare legătură existentă a unei camere și a unei
unități este reprezentată ca o flisă.
Tabloul de bord are următoarele caracteristici:

Mod de răcire

Interfață PMS Daikin

Administrator

a b

Căutare …

Toate încăperile

Manual

Auto

c

e

d

f

Mod automat

D

Mod dependent

Mod ventilator
h

g

Turaţie ventilator

Ventilator
a
b
c
d
e
f
g
h

a

Comutarea automată sau manuală a profilului
Buton siglă/inițiere
Temperatura medie din exterior
Profil curent
Filtru tip de cameră
Căutare/filtrare camere sau nume de oaspeți
Cameră selectată pentru "Preîncălzire/prerăcire"
Camera cu "Preîncălzire/prerăcire" efectivă

INFORMAŢII
Opțiunile disponibile pentru Ventilator și Mod
funcționare depind de capacitățile unității interioare.
INFORMAŢII

d

b

Temperaturile minime și maxime pot fi setate numai în
cadrul setărilor limită ale profilului selectat.

e

c

f
a
b
c
d
e
f

de

Numele oaspetelui
Număr/nume cameră
Temperatura camerei
Mod de funcționare
Valoare de referință
Eroare la unitatea interioară

INFORMAŢII
Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade
Celsius.

5.2

Încălzirea și răcirea preliminară

5.2.1

Descrierea încălzirii și răcirii preliminare

INFORMAŢII
Temperatura medie din exterior este măsurată de senzorii
unităților exterioare.
Valoarea depinde de poziția acestor unități exterioare și de
poziția senzorului pe aceste unități (lumina directă a
soarelui pe senzor dă valori mai mari).

5.1.2

Pentru a modifica setările camerei

Faceți clic pe o flisă pentru a modifica setările camerei pentru
camera respectivă.

Descriere
Ora pentru încălzirea/răcirea preliminară este setată în configurația
tipului de cameră. Încălzirea/răcirea preliminară trebuie utilizată
înainte de ora recomandată de prezentare la hotel.
Diferitele tipuri de camere pot avea diferite setări de încălzire/răcire
preliminară. Acest lucru permite prezentări timpurii și târzii.
INFORMAŢII
Setările de încălzire/răcire preliminară vor fi eliminate când
sistemul PMS trimite o comandă "audit pe timp de
noapte" (în mod normal între orele 00:00 și 03:00).

Dormitor

Pagina încălzirii/răcirii preliminare
Setări
PORNIT/OPRIT

Temperatură de referință

Mod

Ventilator

Ghid de referinţă pentru utilizator
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6 Înregistrarea și activarea
Interfață PMS Daikin

5.3.1

Administrator

Toate încăperile

Manual

Auto

Căutare …

1

Pentru a opri controlul

Alegeți "Comandă oprire" din meniul principal.
Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

Comandă oprire
Sunteţi sigur? Interfața PMS nu va mai controla unitățile de aer condiționat,
dar va afișa în continuare temperatura încăperii și setările.

Da

2
Selectare încăperi pentru preîncălzire/prerăcire

Anulare

Salvare

Faceți clic pe "Da".

Rezultat: Interfață PMS Daikin NU mai controlează unitățile
interioare. Mesajul "Comanda OPRITĂ" este afișat în bara de titlu.
INFORMAŢII

Pentru a merge la pagina încălzirii/răcirii preliminare:
1

Cu "Comanda OPRITĂ", interfața Daikin PMS continuă să
monitorizeze ocuparea camerei, temperatura camerei,
modul de funcționare a unității interioare și valoarea de
referință a unității interioare.

Alegeți "Preîncălzire/prerăcire" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Preîncălzire/prerăcire".

5.2.2
1

Pentru a activa/dezactiva încălzirea/
răcirea preliminară

Faceți clic pe una sau mai multe flise de cameră pentru a activa
încălzirea/răcirea preliminară.

Nu

5.3.2
1

Pentru a porni controlul

Alegeți "Comandă pornire" din meniul principal.

Rezultat: Interfață PMS Daikin reia prompt controlul unităților
interioare.

5.4

Ieșirea din aplicație

Descriere
Rezultat: Fiecare cameră selectată este indicată cu o bifă.
2

Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva modificările sau
pe "Anulare" pentru a abandona.

Această funcție oprește aplicația Interfață PMS Daikin. Este
disponibil numai pentru administratori.
Asta înseamnă că repornirea aplicației de la browser nu este
posibilă, spre deosebire de funcția "Comandă oprire".
Pentru a reporni interfața PMS, mergeți la PC-ul de instalare și
reporniți aplicația "Daikin PMS Interface.exe" așa cum a fost explicat
mai sus în acest ghid de referință.

Rezultat: Un punct gol indică selectarea camerei pentru
încălzire/răcire preliminară. Camera va începe încălzirea/răcirea
preliminară la plecare și la ora de începere presetată a
încălzirii/răcirii preliminare (a se vedea "Prezentarea setărilor
unității" la pagina 10).

6

Înregistrarea și activarea

Descriere
Înregistrarea este necesară pentru a utiliza acest software peste
perioada de probă de 30 de zile. După ce software-ul este
înregistrat, mesajul "Testare"este eliminat din bara de titlu.
Asigurați-vă că aveți la dispoziție un document de înregistrare pentru
fiecare controler care trebuie înregistrat:

Rezultat: Un punct plin indică încălzirea/răcirea preliminară
efectivă a camerei. Acest lucru se poate întâmpla numai când
camera este părăsită și ora curentă este mai târziu decât ora de
începere presetată a încălzirii/răcirii preliminare. Selectarea
încălzirii/răcirii preliminare va fi eliminată la prezentarea la hotel.
NOTIFICARE
Setările de încălzire/răcire preliminară care vor fi aplicate
pentru încălzirea/răcirea preliminară sunt cele care aparțin
profilului selectat (manual sau automat) la ora de pornire a
încălzirii/răcirii preliminare.

5.3

Oprirea controlului

Descriere
Această funcție împiedică Interfață PMS Daikin să controleze
unitățile interioare în timp ce restul software-ului rămâne operațional.
Temperatura camerei, setările unității interioare efectuate de client și
ocuparea camerelor sunt afișate în continuare când controlul este
oprit.

6.1

Activarea automată

Dacă PC-ul de instalare are acces la internet, poate fi aleasă
următoarea procedură pentru Activare automată:
1

Alegeți "Înregistrare" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Înregistrare":

Ghid de referinţă pentru utilizator
Interfaţa Daikin PMS
4P509900-1 – 2017.09

15

6 Înregistrarea și activarea
Interfață PMS Daikin

Interfață PMS Daikin

Administrator

Adresă IP

ID controler

Cheie de înregistrare

Cheie de activare

Activare automată

2

Interfață PMS Daikin

Administrator

Înregistrare și activare
ID controler

Cheie de înregistrare

Adresă IP

Activat

ID controler

Cheie de înregistrare

Cheie de activare

Activat

Activare manuală

Introduceți codul de înregistrare (a se vedea documentul de
înregistrare).

Adresă IP

Administrator

Înregistrare și activare

Înregistrare și activare

Cheie de activare

Activare automată

În cazul în care sunt conectate mai multe controlere la Interfață PMS
Daikin, repetați pașii de mai sus pentru celelalte controlere afișate
pe pagina de înregistrare. Fiecare controler necesită un document
de înregistrare separat.

Activat

Activare manuală

6.2

Activarea manuală

Dacă PC-ul de instalare NU are acces la internet, se poate alege
următoarea procedură pentru Activare manuală:
1

Alegeți "Înregistrare" din meniul principal.
Rezultat: Apare pagina "Înregistrare":
Interfață PMS Daikin

Administrator

Înregistrare și activare
Adresă IP

ID controler

Cheie de înregistrare

Cheie de activare

Activare automată

3

Activat

Activare manuală

Faceţi clic pe butonul "Activare automată".
Rezultat: Apare caseta de dialog "Condiţii de utilizare":

Condiţii de utilizare
Acceptați condiţiile de utilizare așa cum sunt definite în ghidul de referinţă
pentru utilizator?
Căutați ghidul de referinţă pentru utilizator DCM010A51 la www.daikin.eu
și descărcați-l.

Acceptare

4

Refuzare

Citiți condițiile de utilizare (a se vedea "2 Condiţii de utilizare" la
pagina
2)
și
faceți
clic
pe
"Acceptare"
sau
"Refuzare" ("Acceptare" este necesar pentru a trece la pasul
următor).

2

Luați documentul de înregistrare și notați ID-ul controlerului
care este afișat pe ecranul de înregistrare.

3

Pe un alt calculator care are acces la internet, mergeți la
portalul de înregistrare https://sw-registrations.daikin.eu.

Rezultat: Apare caseta de dialog "Înregistrare cont":

Rezultat: Apare caseta de dialog "Login":

Înregistrare
Introduceți acreditările din documentul de înregistrare

Nume utilizator

Nume utilizator
Parolă

Parolă
OK

ANULARE

5

Introduceți Nume utilizator și Parolă din documentul de
înregistrare.

6

Faceți clic pe "OK" pentru a confirma sau "Anulare" pentru a
abandona.

Rezultat: intelligent Touch Controller este activat cu succes.
Software-ul este acum complet funcțional.

4

Introduceți Nume utilizator și Parolă din documentul de
înregistrare.

5

Faceţi clic pe butonul "Conectare".
Rezultat: Apare următorul ecran, cerând ID-ul controlerului:

Ghid de referinţă pentru utilizator
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7 Actualizarea software-ului
Înregistrare
Activare

Introduceți acreditările din documentul de înregistrare
Cheie de înregistrare:

Nume utilizator
ID telecomandă:

Activare

ANULARE

OK

12 Introduceți Nume utilizator de înregistrare din documentul de
înregistrare.
13 Faceți clic pe "OK" pentru a confirma sau "Anulare" pentru a
abandona.
Rezultat: intelligent Touch Controller este activat cu succes.
Software-ul este acum complet funcțional.
6

Introduceți ID-ul controlerului care a fost notat anterior în
documentul de înregistrare.

7

Faceţi clic pe butonul "Activare".

În cazul în care sunt conectate mai multe controlere la Interfață PMS
Daikin, repetați pașii de mai sus pentru celelalte controlere afișate
pe pagina de înregistrare. Fiecare controler necesită un document
de înregistrare separat.

Rezultat: Apare un ecran prezentând cheia de înregistrare, IDul controlerului și un cod de activare:

INFORMAŢII
Adresa MAC a iTM este uneori necesară pentru a detecta
un controler. Adresa MAC poate fi găsită pe autocolantul
produsului iTM.

Activare
Cheie de înregistrare:
ID telecomandă:
Cod de activare:

7

Actualizarea software-ului

Descriere
Dacă poate fi descărcată o nouă versiune a "Daikin PMS
Interface.exe", software-ul de pe PC-ul de instalare este actualizat
prin suprascrierea executabilului vechi.
Acest proces de actualizare NU modifică sau distruge configurația
interfeței Daikin PMS.
8

Notați codul de activare pe documentul de înregistrare.

9

Reveniți la PC-ul de instalare și introduceți codul de activare.
Interfață PMS Daikin

8

Administrator

Înregistrare și activare

Adresă IP

ID controler

Cheie de înregistrare

Cheie de activare

Activare automată

Activat

Activare manuală

Salvarea de siguranță a
sistemului

Cum se creează copii de rezervă ale fișierelor de configurare
Se recomandă efectuarea unei salvări de siguranță zilnice "live open
file" (fișier deschis live) a fișierelor de configurare aflate în directorul
"%AppData%\Daikin" directory. Contactați consultantul IT pentru a
vă ajuta la configurarea strategiei corecte de salvare de siguranță.
Dacă NU este posibilă salvarea de siguranță "live open file", se
recomandă o salvare de siguranță manuală într-un loc sigur, de
fiecare dată când configurația este modificată.

10 Faceţi clic pe butonul "Activare manuală".
Rezultat: Apare caseta de dialog "Condiţii de utilizare":

▪ Opriți software-ul "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Faceți o copie de rezervă a directorului "%AppData%
\Daikin".
▪ Porniți software-ul "Daikin PMS Interface.exe".
Când să creați copii de rezervă ale fișierelor de configurare

Condiţii de utilizare
Acceptați condiţiile de utilizare așa cum sunt definite în ghidul de referinţă
pentru utilizator?

O configurație se modifică dacă se modifică una dintre următoarele
setări:

Căutați ghidul de referinţă pentru utilizator DCM010A51 la www.daikin.eu
și descărcați-l.

Acceptare

Refuzare

11 Citiți condițiile de utilizare (a se vedea "2 Condiţii de utilizare" la
pagina 2) și faceți clic pe "Acceptare" sau "Refuzare".
"Acceptare" este necesar pentru a trece la pasul următor.
Rezultat: Apare caseta de dialog "Înregistrare cont":

▪ Sunt adăugate, eliminate sau modificate conexiuni camerăunitate.
▪ Sunt adăugate eliminate, sau modificate anotimpuri.
▪ Este modificat tipul de cameră al uneia sau mai multor
camere.
▪ Este modificată configurația interfeței.
▪ Este modificată setarea camerei pentru prezentare, plecare
sau încălzire/răcire preliminară.
▪ Sunt adăugați eliminați, sau modificați utilizatori.
▪ Sunt modificate numele tipurilor de camere sau anotimpurile.
▪ Este înregistrată o interfață (iTM) .
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Interfaţa Daikin PMS – fişă de informații

Interfaţa Daikin PMS – fişă de informații
Informații privind interfaţa Daikin PMS
Număr port
Număr port HTTP
Număr port Web Socket

Informațiile interfeței Daikin PMS sunt definite de PC-ul pe care rulează
software-ul Daikin și de numerele de porturi disponibile pe PC-ul respectiv.
Utilizați TCPView pentru a găsi porturile disponibile. Numerele implicite de
porturi sunt 3000 și 3456. Consultați manualul de utilizare pentru modul
în care se schimba numerele implicite de porturi.

Oracle PMS - informații IFC
Adresa IP PMS
Numărul portului PMS

Informațiile Oracle PMS - IFC sunt furnizate de afiliatul Oracle care a instalat
și configurat conectorul IFC pentru interfața Daikin PMS de pe serverul de
integrare al furnizorului.

Informațiile despre controlerul Daikin pot fi preluate de la controlerele intelligent Touch Manager conectate la aceeași rețea. Maxim 5 controlere Daikin pot fi
controlate de software-ul interfeței Daikin PMS. Versiunea software-ului controlerului intelligent Touch Manager trebuie să fie cel puțin v1.23 și trebuie activată opțiunea
Web I/F.

Controler Daikin 1

Controler Daikin 2

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Nume utilizator interf. Web

Nume utilizator interf. Web

Parolă interf. Web

Parolă interf. Web

Controler Daikin 3

Controler Daikin 4

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Număr port

Nume utilizator interf. Web

Nume utilizator interf. Web

Parolă interf. Web

Parolă interf. Web

Controler Daikin 5
Număr port
Număr port
Număr port
Nume utilizator interf. Web
Parolă interf. Web
Datele de acreditare ale administratorului
Nume utilizator
Parolă

Aveți grijă să nu pierdeți NICIODATĂ aceste date de acreditare inițiale ale
administratorului, deoarece asta ar putea duce la o reluare completă a dării
în exploatare a hotelului.
Contactați serviciul Daikin dacă acest lucru se întâmplă vreodată.
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